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Guldäpplet 2013 delas ut den 29 oktober kl 10.30 på
Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö. Välkommen!

Christer Friman,
Mårängskolan,
Boden
Vem är du?
– Jag arbetar som lärare på Mårängskolan i Boden, är utbildad
grundskollärare SV/SO 1-7, för närvarande har jag en årskurs 3.
Trivs oerhört bra i min lärarroll just nu.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– När jag tog min första årskurs 1, hösten 2011, skulle alla åk 1-2 i Bodens kommun arbeta med att
skriva sig till läsning. För mig kändes det arbetssättet helt rätt och jag körde det fullt ut, tillverkade
mina egna arbetsscheman och avslutade ett otroligt givande skolår med att summera vårt arbetsår i
en rapport Tangentdansen.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Rent kollegialt har min roll förändrats till att ta ett större ansvar för utveckling inom den digitala
undervisningen. Att försöka inspirera andra och utveckla arbetssätt som driver arbetet framåt. En
större förändringsprocess än förut. Det kollegiala rummet har också ökat ofantligt mycket för mig
de här åren med alla sociala medier. Ett fantastiskt givande lärarrum.
– Med eleverna är arbetets grund densamma, värderingar och ansvarsfördelning, men i större utsträckning digitalt baserad och med ett mycket större mottagarfält än tidigare. Klassrummet är mer
transparent än tidigare och de öppna dörrarna är verkligt öppna, och det trivs jag med.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– För mina elever har det blivit naturligt med digitala verktyg, skriva inlägg på bloggar och använda olika digitala verktyg till att redovisa eller arbeta med i olika uppgifter är inget konstigt. Det är
deras vardag. Begränsningarna sitter oftast i vad vi har att erbjuda på skolan och vår egen rädsla att
ta steget ut.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Bloggen och våra arbeten har blivit en källa till inspiration runt om i landet, vilket jag aldrig
kunde föreställa mig när vi startade. Jag är stolt över att jag lyckats inspirera andra så som jag blivit
inspirerad av så många.
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